
Klass Antal Ankomst Lokal Foto Utspring Parkering
NA3 27 08:30 C201 09:00 09:30 A
EE3 17 09:00 C101 09:30 10:00 B
GS/GSIV/GSIMY 7 09:30 C201 10:00 10:30 A
BA3 15 10:00 B101 10:30 11:00 B
EK3b 28 10:30 B228 11:00 11:30 A
SA3 32 11:00 B101 11:30 12:00 B
EK3a 26 11:30 C201 12:00 12:30 A
VO 21 12:00 B228 12:30 13:00 B
LÄR3 16 12:30 B101 13:00 13:30 A
IN3 15 13:00 C201 13:30 14:00 B
TE3 31 13:30 B228 14:00 14:30 A
ES3 17 14:00 B101 14:30 15:00 B
Summa 252

Välkommen till 
STUDENTEN 2021!

10 maj 2021 

Studentdagen den 10 juni närmar sig och det har varit en turbulent resa i år. Det känns dock härligt 
att vi ändå kan genomföra en student även om utformningen blir lite annorlunda. Detta brev riktar 
sig till dig som student och dina anhöriga. Det är viktigt att ni läser igenom brevet och tar del av 
den information som finns här.

En annorlunda student
I år kommer studenten se annorlunda ut, men följer i stort de delar som brukar ingå. Vi är mycket 
tacksamma för det goda samarbetet med er studenter och vi hoppas ni kommer uppleva detta som 
en bra lösning på de utmaningar vi står inför nu.

Klasserna kommer anlända till skolan med en halvtimmas mellanrum under dagen. I skolan kom-
mer vi bjuda på en måltid när klassen samlas tillsammans. Efter det sker fotografering, vilket i år 
kommer att vara gruppbilder som sedan sätts samman till en katalog. Sista momentet är att klas-
sen samlas för mösspåtagning, tal och studentsång innan ni springer ut för att möta era anhöriga.

För att begränsa antalet personer runt skolan kommer det finnas parkeringsvakter och varje 
utspring får en anvisad parkeringsyta. Avlämning och ankomst för elever sker via lilla entrén och 
avsläpp sker i den lilla rondellen utanför denna ingång. För att ha förutsättningar att begränsa an-
talet personer utanför skolan bifogas två entrébiljetter till anhöriga. Du väljer själv vilka anhöriga 
du vill bjuda med dig men de som kommer måste ha med sig biljetten för att komma in på området. 
Om riktlinjerna för folksamlingar skulle ändras kommer skolan omvärdera och evetuellt lätta på 
begränsningen i antalet anhöriga som får samlas utanför skolan. Besked om detta lämnas då på 
vår webbplats och i våra sociala medier.

Vi har försökt att ta hänsyn till så mycket som möjligt när vi planerat tiderna för utspringet, bland 
annat syskon i andra klasser, antalet personer inne på skolan samt vissa klasser med  
särskilda förutsättningar. Nedan ser ni schemat för studenten:



postadress besöksadress   telefon  e-post webbsida 
Marks Gymnasieskola Varbergsvägen 6 0320 21 73 70 marksgymnasieskola@mark.se marksgymnasieskola.se 
51180 Kinna 511 62 Skene

Livesändning
För att alla, även de som inte kan närvara fysiskt på studentdagen, ska få möjlighet att se  
utspringet så kommer detta att sändas live över internet. Länk till sändningen hittar ni på  
vår webbsida (www.marksgymnasieskola.se) och i våra sociala medier.

Vi behöver få svar på ett antal frågor
För att planera studenten behöver vi få svar på några frågor. Du som student måste därför 
gå in på Itslerning och svara på en webbenkät. I denna frågar vi om specialkost samt att du 
får lämna en GDPR-bekräftelse för filmningen vid utspringet. Enkäten måste vara besvarad 
senast fredag 28 maj.

En dag att minnas
Studenten skall vara en dag att minnas. Många gånger har man investerat både mycket pengar 
och tid samt bjudit släktingar och vänner till fest. Det är därför viktigt att alla hjälps åt till att 
göra dagen till ett positivt minne. Skolan har en tydlig alkoholpolicy. All alkohol är förbjuden  
på skolan och kontroller kommer göras vid ankomsten. Eventuell alkohol som tas i beslag 
återlämnas ej utan destrueras. Personer som är berusade och stör ordningen kommer att  
avvisas. Mer information finns som en bilaga till denna inbjudan.

Viktigt att tänka på för dig som anhörig
Lämning av elever
Avlämning av elever vid skolan sker i rondellen vid lilla entrén. Följ skyltarna! Det är endast 
tillåtet att lämna av eleven och sedan direkt åka ut från området. Det är inte tillåtet att stanna 
kvar och vänta på utspringet.

Utspring
Bifogat detta brev finns två entrébiljetter för anhöriga. På biljetten står tid för utspring. Det 
kommer finnas gott om plats runt skolan, därför får ankomst tidigast ske 15 minuter före 
utsatt utspringningstid. På biljetten finns även angivet vilken parkering ni skall ställa er på – 
följ skyltarna! Endast ett fordon per elev får komma till området. Efter utspringet förväntas ni 
åka ifrån skolan.

Förutsättningar och riktlinjer för hur många anhöriga som kan delta på plats kan komma att 
ändras. Håll utkik efter uppdaterad information på vår webbplats och i våra sociala medier!

Lastbilar, flakåkning, partybussar med mera
Skolan rekommenderar att var och en sätter sig in i vilka regler som gäller för privata sam-
mankomster i samband med studentfirande och förutsätter att riktlinjerna följs. Transport-
styrelsen har klargjort att studentflak inte är tillåtet i år. Partybussar är heller inte ett lagligt 
alternativ eftersom uthyrning av dessa omfattas av covid-19-lagstiftningen som reglerar an-
talet deltagare till max åtta personer. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens och 
Transportstyrelsens webbsidor.

Varmt välkomna till studenten 2021! 
 
Med vänliga hälsningar, 
skolledningen på Marks Gymnasieskola
    



En dag att minnas!

Högtidligt utspring klassvis

Samtala med din tonåring

Studentexamen den 10 juni närmar sig och för många har planeringen av 
den dagen redan börjat.  Som förälder vill du naturligtvis att den skall bli ett 
fint minne både för ditt barn och för dig själv. 

Studentfirandet på Marks Gymnasieskola 
vill vi skall vara festligt, högtidligt och en 
uppskattad avslutning av tre intensiva år.
Studentdagen brukar präglas av en glad 
förväntan inför framtiden, men också en 
sorg över att skiljas från sin klass och sina 
lärare här på skolan. Firandet i år kommer 
på grund av rådande omständigheter att bli 

För många, inte alla, är fest förknippad 
med alkohol. Vi vill tipsa om att i god tid 
välja ett tillfälle för att i lung och ro disku-
tera med din tonåring om användning av 
alkohol. På nästa sida har vi samlat lite råd 
inför de samtalen.

lite annorlunda än tidigare. Varje avgångs-
klass kommer att samlas på olika tider och 
springa ut med jämna mellanrum under 
dagen. Vi har också behövt begränsa anta-
let besökare till två per elev och inga stora 
folksamlingar kommer att ske. Utspringen 
kommer därför sändas live så att de som 
inte är på plats kan titta via internet.

Vi är många som tillsammans med dig och 
din student vill göra studenten till en dag 
att minnas.

 
/Skolledningen



Ovana

Olycksfall

Omtanke

Din tonåring är säkert vettig och förstår  
att det inte är bra att dricka sig berusad,  
särskilt inte på studentdagen - en dag att 
minnas. Ovana vid alkohol och trycket från 
kamrater kan leda till att det blir för mycket. 

På skolan har vi samma bestämmelser som 
alla andra arbetsplatser, vilket innebär att 
det inte är tillåtet att uppträda berusad. 
Det finns också en stor risk för olycksfall 
när man druckit och att berusad åka på ett 
studentflak är rent av livsfarligt. 
 Man får inte ge någon under 20 år alko-
hol. Som förälder har du också stöd i detta 

Tyvärr är dessa argument svaga när de 
provas i verkligheten. Att dricka lite alko-
hol innebär en sänkt spärr mot att dricka 
mera och ungdomar uppskattar omtanken 
det är att inte få alkohol av sina föräldrar. 
Hur schysst är det att hjälpa sin tonåring att 
kanske få ett dåligt minne av sin student?

Traditioner som champagnefrukost  
kan lätt resultera i illamående och en 
förstörd festklädsel lite senare på  
dagen. Eller att man uppträder på ett 
tråkigt sätt inför andra.

samtal av alkohollagen som vi citerar här 
nedan. När några föräldrar fick diskutera 
varför de gav bort alkohol till sina ung-
domar under 20 år var motiven bland 
annat att de ville kunna kontrollera vad 
barnen drack, att de ville undvika konflik-
ter och att de ville vara schyssta mot och 
visa förtroende för sina tonåringar.

Nu är den vanligaste langargruppen inte 
föräldrar, utan bekanta som kompisar och 
släktingar i tjugoårsåldern.
 Har du chansen, prata med dem också 
om det här med att inte bidra till risken 
för dåliga minnen – av en dag man aldrig 
glömmer!

Från alkohollagen, 3 kap 9 §:

Alkoholdrycker får inte lämnas som gåva eller lån till eller bjudas den som inte har 
fyllt 20 år. I fråga om folköl gäller dock motsvarande den som inte har fyllt 18 år.
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